ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจาปีการฝึกอบรม 256๔
ตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๒๖/256๓ กาหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ
ประจาปีการฝึกอบรม 256๔ ดังนั้นราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จึงได้กาหนดการรับสมัครแพทย์
ฝึกอบรมฯ และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจาปีการฝึกอบรม
256๔ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดเวลา
1.1 การรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) : วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 256๓
1.2 การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฎิบัติงานพื่อสอบวุฒิบัตร ( แผน ข) ภายในวันที่ 30 กันยายน 256๓
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๒๖/256๓ ข้อ. 1
3. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
3.1 ใบสมัคร :แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจาปีการฝึกอบรม
256๔ รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยผู้สมัครเลือก
สถาบันฝึกอบรมได้เพียง 5 แห่ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
3.2.1 ใบสมัคร (ดาเนินการตามข้อ ๓.๑) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กาหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
3.2.2 ผู้สมัครจะต้องจัดทาใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นแยกเป็นชุดๆ (จานวนเท่ากับสถาบันฝึกอบรม
ที่เลือกสมัครและเพิ่มอีก 2 ชุด) เมื่อราชวิทยาลัยฯได้รับแล้วจะจัดส่งให้กับสถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัคร
เลือก แพทยสภา และเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ราชวิทยาลัยฯ 1 ชุด เอกสารที่ถ่ายสาเนาให้ผู้สมัคร
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย
3.2.3 หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
ก. สาเนาบัตรประชาชน
ข. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ – สกุล
ค. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ง. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จ. สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐาน
แสดงว่ากาลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา
ฉ. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
แล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบ
ที่กาหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ
(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
ซ. หนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร จากผูร้ ับรอง/แนะนา อย่างน้อย 1 คน

1) อาจารย์ประจาโรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
2) อาจารย์ ประจาโรงพยาบาลที่ผู้สมัครผ่านการปฎิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
3) ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน
3.2.4 ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบใบสมัคร และกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในประกาศการรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมฯ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครแพทย์
ฝึกอบรมฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและการสมัครเป็นโมฆะ
3.3 แบบคาขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อการสอบ
วุฒิบัตรฯ
3.3.1 แบบคาขอ: ให้แพทย์ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาต่างๆ
ประจาปีการฝึกอบรม 2564 กรอกใบคาขอด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme
และพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
3.3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียน: ผู้สมัครต้องยื่นใบคาขอขึ้นทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐานโดยอนุโลมตามข้อ ๓.๓.๑
3.4 แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ที่ได้ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียน
เป็นแพทย์ปฎิบัติงานฯ แล้วในเดือนกันยายน 256๓ ไม่มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯ
ประจาปีการฝึกอบรม 256๔ หากสมัครซ้าให้แพทย์ผู้นั้นหมดสิทธิทั้งการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ
และการสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯ ประจาปีการฝึกอบรม 256๔
4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 (เว้น
วันหยุดราชการและวันที่ 20-24 ตุลาคม 2563) ณ สานักงานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 เบอร์โทรศัพท์ 0 – 27165436 – 8
4.2 หากส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ จะต้องส่งด้วยบริการด่วนพิเศษ EMS โดยส่งภายในวันที่ 25
ตุลาคม 2563 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
4.3 ค่าสมัครจานวน 1,400 บาท สามารถโอนเงินค่าสมัครมายังบัญชี ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 0512 – 40014 – 4 และส่ง
หลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร หรือ E-mail: orthotraining@rcost.or.th (ยกเว้นมาสมัครด้วย
ตนเองชาระเป็นเงินสดได้)
5. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัคร
เมื่อกรอกใบสมัครและยื่นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัครมิได้
6. การคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์
6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯให้เป็นไปตามประกาศ
สานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 26/2563 ข้อ 3.2
6.2 ราชวิทยาลัยฯจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯประจาปีการฝึกอบรม 256๔ บนเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ
www.rcost.or.th ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
6.3 ราชวิทยาลัยกาหนดให้ทุกสถาบันสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน ดังนี้
6.3.1 การสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือกอันดับที่ 1
ในสถาบันนั้น ในระหว่างวันที่ 9- 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละ

สถาบันดาเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่
สอบสัมภาษณ์หรือวันทาการถัดไป
6.3.2 การสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ในกรณีที่สถาบันใดยังมีตาแหน่งว่าง ให้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่
2 โดยสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือกอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น กาหนดสอบ/สัมภาษณ์ในระหว่าง
วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละสถาบันดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลัยฯภายในวันที่สอบสัมภาษณ์หรือวันทา
การถัดไป
6.3.3 การสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 3 ในกรณีที่สถาบันใดยังมีตาแหน่งว่าง ให้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่
3 โดยสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือกอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น กาหนดสอบ/สัมภาษณ์ในระหว่าง
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละสถาบันดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลัยฯภายในวันที่สอบสัมภาษณ์หรือวันทา
การถัดไป
6.3.4 การสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ ๔ ในกรณีที่สถาบันใดยังมีตาแหน่งว่าง ให้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่
๔ โดยสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือกอันดับที่ ๔ ในสถาบันนั้น กาหนดสอบ/สัมภาษณ์ในระหว่าง
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละสถาบันดาเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น
แล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลัยฯภายในวันที่สอบสัมภาษณ์หรือวันทาการถัดไป
6.3.5 การสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ ๕ ในกรณีที่สถาบันใดยังมีตาแหน่งว่าง ให้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่
๕ โดยสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือกอันดับที่ ๕ ในสถาบันนั้น กาหนดสอบ/สัมภาษณ์ในระหว่าง
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละสถาบันดาเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น
แล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลัยฯภายในวันที่สอบสัมภาษณ์หรือวันทาการถัดไป
6.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันใดในการสอบสัมภาษณ์แต่ละครั้ง จะไม่มสี ิทธิ์ไปสอบสัมภาษณ์จาก
สถาบันใดๆ อีก หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทันที
7. การแจ้งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้าน
สถาบันฝึกอบรมทุกแห่งส่งหนังสือ แบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี /
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น) แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ปฎิบัติงานพื่อวุฒิบัตร สาขา ออร์โธปิดิกส์ ส่งราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
8. กาหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึกอบรม
8.1 แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯและแพทย์ใช้ทุน /ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ประจาปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 256๔
ในกรณีผู้ที่แพทยสภาตรวจพบผู้ได้รับการคัดเลือกจากราชวิทยาลัยขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมข้อใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ประจาปีฝึกอบรม 256๔ และผู้ไม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ฝึกอบรมในปีการฝึกอบรม 256๔
8.2 ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม ๘.1 นาหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาวโหลดได้
จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทาสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด
(กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่น กับ
หน่วยงานของรัฐแล้ว (กรณีอิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าว
และต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม
256๔
9. การจากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ฝึกอบรมฯในกรณีผู้ได้รับการประกาศผลตามข้อ ๗.1 (ตามประกาศสานักงาน
เลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๖3) แล้วขาดจากการฝึกอบรม
ราชวิทยาลัย จะเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ฝึกอบรมฯในปีการ
ฝึกอบรมถัดไป ในกรณีต่อไปนี้
9.1 ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกาหนดเวลาในข้อ ๗.2 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

9.2 ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม ๗.1 หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9.3 เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่า
ผู้นั้นสิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจาบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย
10. การดาเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการดาเนินการอื่นใดในการคัดเลือกแพทย์ฝึกอบรมฯประจาปีการ
ฝึกอบรม 256๔ ซึ่งมิได้ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กาหนดในประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่
26/2563 และตามที่ราชวิทยาลัยฯที่กากับดูแลการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขานั้นกาหนดเพิ่มเติมโดยไม่ขัดกับข้อบังคับ
ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา ให้ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และกรณีมีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการ
กระทาอันจงใจฝ่าฝืนประกาศนี้ แพทยสภาอาจพิจารณารอนสิทธิ์ในการรับแพทย์ ประจาบ้านของสถาบันฝึกอบรมนั้น
หรือจากัดสิทธิ์แพทย์ผู้นั้นในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้าน ของสถาบันฝึกอบรมนั้น ก็ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256๓
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

